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Boriholið í Lopra 
skal enn fáa frið
Vit hava sett okkum eina kós í  oljumálinum ,og hon skal haldast, pyribUsfær borihohð t
eruflestu tingmenn samdir um Loprafrið

Kristiligi Fólkafiokkurin 
hcvur skolið upp, at lanđs- 
stýrið cigur at kanna møgu- 
lcikamar fyri, at boringar- 
nar í Lopra verða uppafiur- 
tiknar, mcn hctia uppskot 
fa.'r ikki undirtøku á lingi.

Heini O. Hcincsen gjørdi 
vart við, at tað cr ikki meira 
enn eitt ár síðani at helta 
sama mál var l'yri í Idnaðar- 
ncvndim. Tá málið kom 
aflur á tingborð fekk tað 
bcrttríggjaraikvtiður. Hann 
undraðist á, hví tílík mál 
koma fram við jøvnum 
millumbili og segði seg 
bera ótta fyri, al hcua hevði 
órógvað avtalur, sum 
frammanundan eru gjørdar í 
samband viðoljupolitikkin.

Jákup Jocnscn gjørdi vart 
við, at tílíkar boringar 
kosta, og u' má úrslitið av 
scinastu scismisku kann- 
ingum verða kcnt fram man- 
undan, áðrcnn mcira verður 
borað í Lopra. Eisini cigur 
marknaðartra-tan fyrst al 
vera loysl, scgði suðuroyar- 
tingmaðurin hjá Sam- 
bandsflokkinum og legði 
aftrat, at vil eiga at fylgja 
oljupolitikkinum hjá scin- 
asta landsstýrinum, sum 
hctta landsstýri cisini sýnist

at fylgja. Hann mælti 
Kristiliga Fólkafiokkinum 
til at taka uppskotið aftur.

S kaðar av ta lu rn ar
-Vit løgdu linjuna í Ijør lá 
løgtingið samlykti lógir um 
hvussu farast skal Iram í 
oljupolitikki okkara, og 
hesa kós eiga vit framvcgis 
athalda. Hcttavarcisini fyri 
at vísa alhcims oljuvinnuni 
hvat vit vilja, og tað hcvur 
higartil víst scg at vera 
skilagott, scgði Marita Pet- 
erscn. Hon legði dcnt á, at 
ansast má cftir, at vit ikki 
órógva og ørkymla millum 
annað tcy, vit hava gjørt 
avtalu við á oljuøkinum og 
líka lítið ciga vit at loypa 
framav. Marita Pctcrscn 
scgði, at tað var nóg ringt 
bcrt at viðgcra ciu úlíkt 
uppskot sum hctta frá 
Kristiliga Fólkafiokkinum.

Eisini John Pctcrsen 
mælti lil framhaldandi at 
fylgja higartil førda olju- 
polilikkinum og scgði scg 
ikki kunna taka undir við 
uppskotinum. Hann lcgði tó 
aftrat, at undanfama lands- 
stýrið átti kanska tá at gjørt 
meira burtur úr oljuboring- 
unum í Lopra, mcn al tosa

um tað nú, er nytlulcyst, 
hclt hann.

Tók ikki 
uppskotið  a f tu r
Jákup Jocnsen, uppskots- 
stillari, vildi ikki taka upp- 
skotið aftur. Hann scgð, at í 
bcsta lagi, kunnu vit finna 
olju í Lopra, og ú áttu vit at 
bora tcir 250 metrarnar

aflrat sum krcvjast at fáa at 
vita.hvat undirgrundin hev- 
ur at bjóða.

-Finna vit olju í Lopra 
mcrkir tað nýskapan fyri alt 
løroyska samfclagið, scgði 
JákupOlscn.

tór,-

Fyristøðumaður
til

Sjónvarp Føroya
Starvið sum fyristøðumaður í Sjón- 
varpi Føroya verður hervið lýst leyst at 
søkja.
Sjónvarp Føroya er stovnur undir 
landsstýrinum, hvørs endamál er at 
hava objektivan, sakligan og upplýs- 
andi tíðindaflutning og sendingar ann- 
ars, ið varðveita og fjálga um foroyska 
mentan, átrúnað og siðalæru.
I yristøðumaðurin hevur um hendur 
dagligu leiðslu sjónvarpsins.
Starvið verður lont sambært 36. lonar- 
flokki í tænastumannalógini tó uttan at 
vera tænastumannastarv.
Tann, ið settur verður, skal hava út- 
búgving sum journalistur ella aðra 
hægri viðkomandi útbúgving. Tað er 
ein fyrimunur, um umsokjari hevur 
royndir innan leiðslu og/ella umsiting.
Umsóknir saman við prógvum og frá- 
greiðing um arbeiði frammanundan 
skulu vera landsstýrinum í hendi í sein- 
astalagi 12. desember I994 ,k l. 16.00.

Føroya Landsstýri 
Postboks 64 

110 Tórshavn
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Føroyingar stovnað amerikanskt felag Mynd: Kalmar

Hesin trolarin er 
skrásettur I U S A

Allir yvirmenninir eru amerikanskir 
statsborgarar. Annars eruføroyingar við

Scinastu dagamar hcvur 
Occan Huntcr 1 ligió á 
Havnini. Hann sær úl sum 
cin vanligur trolari, í scin- 
astu úðina hcvur roynt í 
Loynikrókinum og í altjóða 
sjógvi annars.

Mcn hann cr ikki hcilt 
sum hinir trolaramir. Hann 
cr ncvniliga skrásctlur í 
USA. USA hcvur undir- 
skrivað Svalbard-sáumál- 
an, cr cill traklalland. Tí 
vcrður tað spcnnandi hvat 
hcndir, um norsk vaktarskip 
skuldu úkið hcndan trol- 
aran, royndi hcsin innanfyri 
2(X) fjórðingamarkið við 
Svalbard.

Manningin umborð cr 
føroysk, mcn skipari, stýri- 
maður og maskinsjcfur cru 
amcrikanskir statsborgarar. 
Hctta krav sctir amcri- 
kanskt lóg, skal eílt skip 
vcrða skrásclt í USA. Tað 
cru Mcinhard Dhurhuus 
o.a. í Havn sum eiga trol- 
aran.

Trolarin cr kcyptur úr 
Kanada og hcvur vcrið cin 
túr í Loynikrókinum. Hann 
var cinar tríggjar vikur ov- 
scinur í Loynikrókin í 
hcyst. Tá var tann stóri 
fiskiskapurin av. Tí var tað 
cin lítil túrur hann kom 
hcimaftur við.

Rciðaríið hcvur ætlanir 
um at kcypa kvotu frá russ- 
um. Kcmur hctla í rætUag, 
scta russar hclst sum ucyt.

at báturin ikki fiskar við 
Svalbard clla í Loynikrók- 
inum.

jústinus

Neistin 
á odda

Fyrsli dysturin millum 
Ncistan og Kyndil í so- 
kallaðu vetcrankapp- 
ingini millum 3. og 4. 
dcildarliðini hjá feløg- 
unum, varmikukvølđið 
millum 3. dcildarhðið 
hjá Ncistanum og 4. 
deildarliðið hjá Kyndli.

Ncisún vann dysún 
22-15. Neistin vann 
fyrra hálvleik 8-6 og 
seinna hálvleik 14-9.

Heilt serligar rcglur 
eruatgeva stig cftir, og 
fyri sigurin fekk Ncist- 
in fimm stig -  citt fy riat 
spæladysún.tvcy fyriat 
vinna og ciu fyri hvønn 
vunnan hálvlcik. Eitt 
stig var úl Kyndil fyri at 
havaspæltdysún.

Næsú dystur í kapp- 
ingini er mikukvøldið 
kl. 22 millum 3. deild- 
arliðið hjá Kyndli og 4. 
deildarliðið hjá Neist- 
anum.

hj.


